
Sunventic 
Modell 210 och 310 

Avsedd for utomhusmontage 
Typ: Solcellsdriven franluftsflakt 

med mobil (Modell 210) eller Kapacitet: 60 mlfh frtblas ande 
Anslutning: >=Diameter I 10 mmintegrerad (Modell 3 10) solcell. 
Solpanel: 3,5V 
Matt: 215 x 240 mm 

Bruksanvisning Material: ABS-plast 
Farg: Vit eller svart 

Montering pa yttervagg Garanti: I ar 

Flakt med integrerad solcell (Modell 310) monteras pa 
utsidan av larnpllg yttervagg, som ar solbelyst under sa 
lang del av dagen som rnojligt, Undvik skugga fran takfot, 
stupranna eller dylikt. 

Modell 210 Modell 310 
Hakt med mobil solcell (Modell 210) kan monteras pa larnplig 
yttervagg oberoende av Ijusforh allanden. Solcell placeras pa 
larnpllg yttervagg, som ar solbelyst under sa lang del av dagen 
som rnojligt (5 m kabel lngar). Undv ik skugga fran takfot, 
stupranna eller dylikt. y,!,oo 

Lattbetong eller tegelvagg 
Lampl lga verktyg: Borrmaskin, borr 5,5 mm. 
Bifogad skruv och plugg anvands for fastsattning, 

Travagg 
For fastsattning pa travagg anvands bifogad traskruv, 

Observera!Vid montering, se till att ytterviiggen iirsa jiimn som 
miijligt. Undvik att dra skruvarna sa hart att fliiktkapan blir sned 
med fOljd att fliikthjulet kommer i kliim. 

Haltagning i vagg 
am ventilationskanal finns i yttervagg kan den med fordel 

210mmanvandas. Genorngaende ventilaticnscppnlng: ca I 10-170 
mm i diameter. Ventilatlonsoppnlng bor kompletteras 
med yttervaggsgaller. Observera! Anvand galler med 
lagt luftrnotstand, God tatning melIan vagg och flakt E 

E 
rekommenderas.	 c:> 
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Garanti 
For denna flakt larnnar vi till koparen ett ars garanti mot 
material- eller t illverkningsfel. Under denna period atgardas 
eventuella fel enl igt ovan genom reparation, utbyte av delar, 
eller hela produkten, enligt vart val, utan kostnad for koparen, 
forutsatt at t varan insandes till adress enl lgt nedan eller till 
inkopsstallet, 

Garanti galler ej 
I.	 Skador som orsakats genom felakt ig skotsel, slarv, felaktig
 

anvandnlng eller andra skador som ej beror pa material

eller tillverkningsfel.
 

2.	 Skador orsakade av ingrepp av annan an var egen 
serviceverkstad. SUNVENTIC 

SOLCELLSDRIVEN FRANLUFTSFL.AKT 
Vid aberopande av garanti skallalltid inkiipshandling sdsorn kvino 

T illver kad i Sver ige av 
eller f6ljesedel kunna uppvisas.	 Skara Industrlverktyg AB 

Sagaregatan 3. S32 37 Skara 
Tel: as I I- IS6 S7 Fax: as i i-182 aI 


